
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή η επιμορφωτική ημερίδα του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας. Στην  

ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/11/2017 στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας που εμπλέκονται στην υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας. Σημειώνεται ότι 

η ημερίδα, που αναμεταδιδόταν ζωντανά μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»   με (κωδικός ΟΠΣ 5008057). 

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων κ. Δημήτριο Μπαξεβανάκη και τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Παύλο Χαραμή, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί υπηρεσιακών 

παραγόντων της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου και της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.  

Κατά την έναρξη της ημερίδας ο κ. Θέμης Κοτσιφάκης, διευθυντής Γραφείου Υφυπουργού, 

αναφέρθηκε στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού του ΥΠΠΕΘ για την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ακολούθησε η παρουσίαση των δράσεων και της έμπρακτης 

υποστήριξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην προσπάθεια αναβάθμισης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη Συντονίστρια της Μονάδας Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ  Δρ. Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλο Γ’ ΙΕΠ, η οποία έκανε 

σύντομη αναφορά στη διάρθρωση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που εκπόνησε το ΙΕΠ 

για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον Υπεύθυνο 

της Πράξης κ. Βασίλειο Παρίση, εισηγητή του ΙΕΠ, η διάρθρωση του σχεδιαζόμενου 

επιμορφωτικού προγράμματος, διάρκειας 39 ωρών. Μια σειρά εισηγήσεων εμβάθυναν σε 

θέματα διαδικασιών υλοποίησης της μαθητείας (κ. Όλγα Καφετζοπούλου, στέλεχος της 

Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ), ζητήματα πιστοποίησης προσόντων 

(κ. Δέσποινα Μαυρή, στέλεχος ΕΟΠΠΕΠ), αλλά και στον κυρίαρχο ρόλο του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (κ. Μόνικα Καραμαλάκου-Λάππα, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 

Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΥΠΠΕΘ).  

Η ημερίδα συνεχίστηκε με παρουσιάσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από το 1ο ΕΠΑΛ 

Δραπετσώνας και το 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων Αττικής, που ανέδειξαν την οπτική των 

εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και τη νέα προοπτική που 

δημιουργεί για τα Επαγγελματικά Λύκεια και παράλληλα κατέθεσαν δημόσια τις προτάσεις 

τους σχετικά με τη διαρκή βελτίωση του θεσμού της μαθητείας. Στο τέλος της ημερίδας, οι 

εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα τόσο διά ζώσης όσο και εξ 

αποστάσεως, αποστέλλοντας μήνυμα σε ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε ανακοινωθεί από 

το ΙΕΠ. Μετά τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν διά ζώσης και εξ αποστάσεως οι 

διοργανωτές ευχαρίστησαν εκ μέρους του ΙΕΠ τους/τις  εκπαιδευτικούς και τους 

εισηγητές/-τριες για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα επισημαίνοντας για άλλη μία φορά 

τις θετικές προοπτικές για το μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως 

αναδείχθηκε από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  



 
 
Το Πρόγραμμα της ημερίδας, όπως και οι παρουσιάσεις των εισηγητών/-τριών, είναι 

διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Μονάδας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://www.iep.edu.gr/el/tee .   
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